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!!5' . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal 

kötendő együttműködési megállapodásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Képviselő-testületet 2011. évben a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, 
Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) (a továbbiakban: Alapítvány) 
részére az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján két egyenlő részletben 
3 14 7 OOO Ft összegű támogatást biztosított. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 367/2011. 
(V. 19.) határozata alapján az Alapítvánnyal 2010. május 19-én kötött együttműködési 
megállapodást 2011. május 27-én, hat hónapos felmondási határidővel201 l. december 31-ei 
hatállyal felmondta. 

Mihalicska Terézia, az Alapítvány elnöke 2011. október 5-én kérelmet nyújtott be az 
együttműködési megállapodás újbóli megkötésének tárgyában. 

Kérelmében arra hivatkozik, hogy az Alapítvány- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattal kötött együttműködésének köszönhetően is - az elmúlt 14 év alatt több 
olyan sikeres projektet valósított meg az Információs és Tanácsadó Szolgálat működtetése 
mellett, amely a munkanélküli, inaktív nők munkába való reintegrációját és foglalkoztatását is 
elősegítette a PHARE ACESS-projekt és HEFOP-projekt keretében. Emellett Kőbánya jó 
hímevét erősítette olyan Európai Uniós projektekkel, mint az angol British Council COMET
projekt és a holland NMCP-projekt, ahol többek között az önkormányzati és a civil szektor 
közötti együttműködés lehetőségeit tanulmányozhattuk A projektek eredményeit 
konferenciákon, kiadványokkal és az intemeten is népszerűsítették. 

A feladataik professzionális, sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen egy főállású alkalmazott 
bér- és járulékainak költsége; emellett az iroda rezsiköltsége (víz, csatorna, villany, gáz, 
biztosítás, posta, telefon, internet, irodaszer, nyomtatvány, könyvelés díja, szakemberek 
megbízási díja), valamint a programokés rendezvények költségeinek éves minimum összege, 
összesen 5 400 OOO Ft/év. 

Mivel az Alapítvány csak támogatásokból és pályázatokból tudja végezni a vállalt feladatait, a 
programok színvonalas megszervezéséhez szükséges az önkormányzati támogatás mellett 
szponzorok és magánszemélyek támogatása, továbbá az önkéntesek munkája is. Az 
Alapítvány pénzügyi tartalékot nem tud képezni, mivel minden támogatási és pályázati 
összeget a számviteli előírásoknak megfelelően kell elszámolnia, más bevételi forrása nincs, 
mert minden szolgáltatásuk ingyenes, ezért fontos az önkormányzat támogatása. 



II. A végrehajtás feltételei 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdése értelmében a 
települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő 

közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. 

A szociális ellátások megszervezése a helyi önkormányzat feladata. A szociális ellátások 
feladatkörét a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
határozza meg. A törvény az ellátási kötelezettséget szabályozza, de azt nem határozza meg, 
hogy az önkormányzatnak milyen szervezeti keretek között kell biztosítania a feladatellátást, 
így lehetőség nyílik arra, hogy más társadalmi szereplők is bekapcsolódhassanak a 
közszolgáltatások biztosításába. Amennyiben az önkormányzat és a civil szervezet célja 
azonos, az indokolttá teheti az együttműködést. 

Kerületünkben az Alapítvány nem járul hozzá a közfeladatok ellátásához olyan mértékben, 
ami az együttműködési megállapodás megkötését indokolttá tenné. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §(l) bekezdés d) pontjaszerint 
az alapítványok részére forrás átadása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 
tartozik. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 ll. december " " 

~wN(j 
Kovács Róbert Á . 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2011. ( ... )határozata 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal 

kötendő együttműködési megállapodásról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (ll 05 Budapest, Bánya u. 
31.) együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmét elutasítja. 
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Tárgy: Kérelem a 2012. januártól szóló együttműködési megállapodás megkötésére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Havasi Gyopár Alapítvány 1997. április hótól hivatalosan bejegyzett közhasznú nonprofit 
szervezetként működik Kőbányán, a lakosság szolgálatában, feladatát költséghatékonyan, 
rugalmasan és a szabályok betartásamellet végzi. 

Az Alapítvány és a Kőbányai Önkormányzat között 10 éve, 2001 évben együttműködési 
megállapodás jött létre, egyrészt az önkormányzati szociális ellátórendszer kiegészítéseként 
többfunkciós információs és tanácsadó szolgálat működtetésére, másrészt a helyi civil 
szervezetek szakmaiságának elősegítésére. 

Az Alapítvány - az Önkormányzattal kötött együttműködésének köszönhetőerr is - az elmúlt 
14 év alatt több olyan sikeres projektet valósított meg az Információs és Tanácsadó Szolgálat 
működtetése mellett, amely a munkanélküli, inaktív nők munkába való reintegrációját és 
foglalkoztatását is elősegítette, a PHARE ACESS-projekt és HEFOP-projekt keretében. 
Emellett Kőbánya jó hímevét' erősítette olyan Európai Uniós projektekkel , mint az angol 
British Council COMET-projekt és a holland NMCP-projekt, ahol többek között az 
önkormányzati és a civil szektor közötti együttműködés lehetőségeit tanulmányozhattuk 
A projektek eredményeit konferenciákon, kiadványokkal és az intemeten is népszerűsítettük 

Az Alapítvány szolgáltatásait igénybevevökről készült adatok az alábbiak: 
2007. évben: 2.595 fő; 2008. évben: 2.283 fő; 2009. évben: 2.165 fő; 2010. évben: 2.179 fő 
részére nyújtottunk információt, tanácsadást és segítettünk a hivatalos ügyintézésben, jogi, __ 
szociális, egészségügyi, képzési, adó és álláskeresés ügyébe ~~T-r~(h.r-kR-r)s x.K_r·~,~.n:·!"'.:T \ 
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A feladatok professzionális, sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen egy főállású alkalmazott 
bér- és járulékainak kifizetése; emellett az iroda rezsiköltségének (víz, csatorna, áram, gáz, 
biztosítás, posta, telefon, internet, irodaszer, nyomtatvány, könyvelés díja, szakemberek 
megbízási díja ), valamint a prograrnak és rendezvények költségeinek éves minimum összege, 
összesen 5.400 eFt/év, melynek részletes költségvetési tervezetét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

Mivel az Alapítvány csak támogatásokból és pályázatokból tudja végezni vállalt feladatait, a 
prograrnak színvonalas megszervezéséhez szükséges az önkorrilányzati támogatás mellett, 
szponzorok és magánszemélyek támogatása, továbbá az önkéntesek munkája is (az elmúlt 
évben 27 fő önkéntes 4.567 órát végzett). Az Alapítvány pénzügyi tartalékot nem tud képezni, 
mivel minden támogatási és pályázati összeget a számviteli előírásoknak megfelelően kell 
elszámolnia, más bevételi forrásunk nincs, minden tevékenységünk ingyenes, ezért is fontos 
az Önkormányzat támogatása 

Jelenlegi feladataink végzése mellett a partnerségi kapcsolatok, együttműködések 
továbbfejlesztését szeretnénk Kőbánya népszerűsítése érdekében megvalósítani, hogy minél 
több kőbányai rászorulónak tudjunk segíteni. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Havasi Gyopár Alapítvány tisztelettel kéri Polgármester Úr és a Képviselő-Testület 
segítségét, hogy a mellékelt együttműködési megállapodás tervezetében foglalt feladatok 
elvégzésére, az Alapítvány 2012.évi működéséhez és a szolgáltatások biztosításához a 
személyi kiadások és a dologi költségek hozzájárulásaként 3.000 eFt támogatást, a 
Képviselő-Testület biztosítsa számunkra, mivel ez a működésünk szempontjából 
létfontosságú. 

Budapest, 2011. szeptember 13. 

Melléklet: 
l.sz. Együttműködési megállapodás tervezet 
2.sz. Éves költségvetési terv 
3.sz. Beszámoló az Alapítvány munkájáról 
4.sz. Referenciák 
5.sz. Bírósági végzés másolata 

Tisztelettel és köszönettel: 

vLLnUJ IZI-·q/ 
Mihalicska Terézia 

elnök 

HAVASI GYOPÁR 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉG0GYI, 
KULTURÁUS SEGITŐ ALAPiTVÁNY 
1105 Budapest, B4nya u. 31. 
Adószám: 18158469-1-42 


